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Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku była wyjąt-
kowa z wielu powodów. Poprzedzające ją tragiczne wydarzenia warunkowały jej
specyficzny charakter1. Ekstraordynaryjne uwarunkowania spowodowały, że pod-
czas „kampanii w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych” wizerunki pretendentów do
urzędu prezydenta odgrywały nie mniej ważną rolę niż ich poglądy i programy
wyborcze.

Rozwój narzędzi marketingu politycznego spowodował w ostatnich latach
wzrost zainteresowania procesem kreowania wizerunku wśród praktyków życia
politycznego oraz badaczy. Wizerunek polityka traktowany jest jako produkt pro-
mowany i sprzedawany na rynku politycznym. Biorąc pod uwagę koncepcję zapre-
zentowaną przez amerykańskiego politologa Nicholasa O’Shaughnessy’ego, dzia-
łania marketingowe prowadzone są przez cały czas, można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że współcześnie mamy do czynienia z permanentną kampanią wy-
borczą2. Kreowanie imageu polityka jest procesem, który niejednokrotnie trwa
przez wiele lat. Aby osiągnąć sukces, czyli zdobyć poparcie, aktor sceny poli-
tycznej musi pozostawać w ciągłym dialogu ze społeczeństwem3. Czyni to za
pośrednictwem mediów i często dzięki nim ma możliwość intensyfikacji przekazu
oraz uwypuklania korzystnych cech. Istnieją katalogi walorów idealnego polityka.
Każdy kandydat poważnie myślący o sukcesie, dostosowuje się do oczekiwań wy-
borców. Polityk staje się „produktem”, jego wizerunek zaś opakowaniem mającym
zachęcić konsumenta do kupna, czyli oddania na niego głosu.

1 Zob.: T. Bojarowicz, W cieniu katastrofy i powodzi. Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 r.,
„Studia Politologiczne”, vol. 19/2011, s. 63–78; M. Brzeziński, Wybory prezydenckie 2010 r.
z perspektywy stanów nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne”, vol. 19/2011, s. 34–43.

2 Zob. m.in.: N. J. O’Shaughnessy, Phenomenon of Political Marketing, Basingstoke 1990;
Należy zauważyć, że jako pierwszy zjawisko permanentnej kampanii wyborczej opisał amerykań-
ski dziennikarz Sidney Blumenthal na początku lat 80. ubiegłego wieku. Zob.: S. Blumenthal, The
Permanent Campaign: inside the World of Elite Political operatives, Michigen 1980; za: J. Gar-
licki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia
Politologiczne”, vol. 16/2000, s. 33.

3 W opinii Stanisława Michalczyka komunikowanie polityczne to „proces polegający na wy-
mianie informacji między liderami politycznymi, mediami i obywatelami o wydarzeniach oraz spra-
wach zachodzących w sferze polityki publicznej”. Zob.: S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne.
Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005, s. 17.
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Analiza Instytutu Monitorowania Mediów dowodzi, że słowo wizerunek było
jednym z najpopularniejszych określeń opisujących polską politykę w pierwszym
półroczu 2010 roku: „Wizerunkowe może być wszystko: względy wizerunkowe,
wsparcie wizerunkowe, gesty i straty, atut wizerunkowy, zwrot i decyzja wizerun-
kowa. Kampania prezydencka była kampanią wizerunkową i licytacją wizerunków,
zatem na jej potrzeby tworzyło się kampanijny wizerunek, co potem okazywało
się kłopotem wizerunkowym. Istnieje wizerunkowy puder i lukrowany wizerunek,
oczywiście również przemiana wizerunkowa, wizerunek sztuczny, obiegowy i czę-
sto fałszywy, wyczarowywanie wizerunku, oszukiwanie wizerunkiem i wizerunek
podrasowany. [. . . ] Wizerunek polityka i partii jest głównie ocieplany, dopiero
w dalszej kolejności wizerunek się kreuje. Może być jednak zdemolowany, zmasa-
krowany, wizerunkiem się gra i gra się na wizerunek”4. Słowa te potwierdzają, iż
tematyka problemu badawczego była ważnym elementem życia politycznego, przez
co pozycja, skupiająca się na wizerunkach medialnych kandydatów w wyborach
prezydenckich, może dostarczać istotnych treści poszerzających wiedzę z zakresu
marketingu politycznego i dziedzin pokrewnych.

W książce dokonałem deskrypcji wizerunków kandydatów na urząd Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej w 2010 roku. Argumentem
przemawiającym za wyborem elekcji prezydenckiej był jej stosunkowo najwięk-
szy stopień personalizacji, dzięki czemu proces kreacji wizerunku stał się jednym
z dominujących celów strategicznych w wyborach. Podczas kampanii następu-
je szczególna intensyfikacja działań marketingowych, mających na celu ukazanie
kandydata w korzystnym świetle. Prezydencka kampania wyborcza pozwala tak-
że na zbadanie, w jaki sposób media ukazują polityków w czasie wzmożonego
zainteresowania nimi opinii publicznej. W opracowaniu pominąłem szczegółową
analizę poprzednich czterech elekcji prezydenckich, które miały miejsce w Pol-
sce po przemianach ustrojowych. Jest to podyktowane dwiema przesłankami. Po
pierwsze dotychczasowe wybory zostały w kompleksowy sposób opisane przez
badaczy, po drugie analiza kampanii wyborczej 2010 roku pozwoliła na wyczer-
pującą kwerendę bogatego materiału źródłowego.

Na potrzeby pracy poddałem analizie przekazy medialne różnego rodzaju: pra-
sowe, radiowe i telewizyjne5, w tym zbadałem zawartość 1500 tekstów o charakte-

4 Instytut Monitorowania Mediów, Public Relations w ustach polskich polityków, Warszawa,
lipiec 2010; Wśród kandydatów w wyborach prezydenckich najczęściej w kontekście działań
wizerunkowych padało nazwisko Jarosława Kaczyńskiego (127 razy). Za nim plasował się Bronisław
Komorowski (75 razy). O pozostałych kandydatach stosunkowo rzadziej mówiono w tym kontekście.

5 Należy zauważyć, że z zasadniczej analizy wykluczyłem przekazy wygenerowane przez
portale internetowe (wyjątkiem jest wykorzystanie do analizy ilościowej serwisów tygodników:
„Wprost”, „Newsweek” oraz tabloidów: „Super Express” i „Fakt”). Nie oznacza to jednak, że
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rze informacyjnym i publicystycznym, zamieszczonych w dziennikach, tabloidach
oraz tygodnikach opinii. Zważywszy na ekonomikę badań, niezbędne było za-
wężenie obszaru analizy. Szczegółowo przebadałem wszystkie teksty dotyczące
wyborów prezydenckich (i prawyborów w Platformie Obywatelskiej), zamieszczo-
ne w dwóch dziennikach: „Gazecie Wyborczej” (605 tekstów) i „Rzeczpospolitej”
(545 tekstów). Wybór tych dwóch pism podyktowany był ich opiniotwórczością6

oraz popularnością wśród czytelników7. Należy zauważyć, że wziąłem pod uwa-
gę wersję papierową gazet. Ponadto, mając na względzie chęć poszerzenia spek-
trum badawczego, zainteresowałem się następującymi tytułami: „Nasz Dziennik”,
„Dziennik Gazet Prawna”, „Polska”8. Zważywszy na postępującą tabloidyzację
komunikowania politycznego oraz popularność „bulwarówek” wśród czytelników,
badałem także „Super Express” i „Fakt Gazetę Codzienną”9. Wśród analizowa-
nych tygodników znalazły się: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”. Wybór tych
czasopism podyktowany był ich opiniotwórczością. Mając na uwadze poszerze-
nie zakresu analizy, sięgnąłem także do tekstów zamieszczanych w: „Przekroju”,
„Przeglądzie”, „Gościu Niedzielnym”, „Gazecie Polskiej”.

Analizowałem ponadto telewizyjne programy informacyjne i publicystyczne.
Przy analizie programów informacyjnych Telewizji Polskiej opierałem się na rapor-
cie Fundacji Batorego oraz na własnych badaniach. Dodatkowo analizie poddałem

w pracy nie wykorzystałem informacji zamieszczonych w internetowych serwisach informacyjnych.
Wykluczenie treści interentowych z analizy jakościowej podyktowane było dwiema przesłankami.
Po pierwsze ekonomiką badań – wielość materiału badawczego wykluczała dogłębną analizę. Po
drugie przekazy w Internecie stanowią zazwyczaj wtórną wersję treści, które pierwotnie zostały
zamieszczone w innych mediach.

6 Opiniotwórczość danego medium należy rozumieć jako częstotliwość cytowania tego medium
przez inne media. W analizowanym okresie „Rzeczpospolita” była liderem w kategorii: najbardziej
opiniotwórcze media w Polsce. Na drugiej pozycji plasowała się „Gazeta Wyborcza”. Szczegółowe
statystyki dla pierwszego półrocza 2010 roku dostępne są na stronie internetowej Instytutu Monito-
rowania Mediów: www.instytut.com.pl/raporty [15.12.2010].

7 W 2010 roku średnia sprzedaż „Gazety Wyborczej” wyniosła 335 tysięcy, zaś „Rzecz-
pospolitej” 141 tysięcy. Zob.: dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy: www.zkdp.pl/images/
Komunikat−2010.pdf [15.12.2010].

8 Należy odnotować, że w przypadku „Naszego Dziennika” nie analizowałem całej gamy
artykułów dotyczących wyborów, lecz kilkanaście istotnych materiałów wywołujących rezonans
medialny, pozwalających na wyciągnięcie wniosków odnośnie do preferencji politycznych redakcji.
W przypadku dwóch pozostałych dzienników analizie ilościowej i jakościowej poddałem pełne
(zarchiwizowane w formie elektronicznej – pliki pdf) wydania z okresu między pierwszą a drugą turą
głosowania. W pracy odnosiłem się także do artykułów z okresu sprzed pierwszej tury głosowania.

9 Na potrzeby pracy szczegółowej analizie jakościowej i ilościowej poddałem pełne wydania
tabloidów z okresu od 21 czerwca do 2 lipca 2010. Uzupełnieniem badań była analiza wybranych
tekstów wcześniejszych. Należy zauważyć, że gazeta „Fakt” była najpopularniejszym dziennikiem
w Polsce w 2010 roku, ze średnią sprzedażą na poziomie 437 tysięcy sztuk.
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program informacyjny nadawcy komercyjnego, jakim są Fakty TVN. Porównanie
sposobu ukazywania kandydatów w serwisach nadawcy publicznego i w najpo-
pularniejszym programie informacyjnym nadawcy komercyjnego10 pozwoliło na
przedstawienie preferencji politycznych redakcji, które przejawiały się w różnym
sposobie prezentacji głównych pretendentów do urzędu Prezydenta RP.

Wśród badanych programów publicystycznych znalazły się: Fakty po Faktach
TVN24, Gorący temat TVP2, Kropka nad i TVN24, Kwadrans po ósmej TVP1,
Minęła 20. TVP Info. Wybór tych programów podyktowany był dwiema głównymi
przesłankami. Pierwszą z nich była ich opiniotwórczość, drugą – próba jak
najszerszej reprezentacji różnych redakcji w badaniu.

Na potrzeby książki analizowałem także radiowe programy publicystyczne. Ba-
dałem następujące audycje: Gość – Radio Zet, Kontrwywiad – RMF. FM, Gość
poranka – TOK. FM, Puls Trójki – Program Trzeci Polskiego Radia, Salon Poli-
tyczny Trójki – Program Trzeci Polskiego Radia, Sygnały dnia – Program Pierwszy
Polskiego Radia. Powyższy wybór był determinowany opiniotwórczością progra-
mów11, ich popularnością (słuchalnością) oraz chęcią jak najszerszej reprezentacji
różnych mediów. Istotną przesłanką, wpływającą na wybór wspomnianych progra-
mów radiowych i telewizyjnych, była także możliwość ich archiwizacji12.

Ważnym źródłem przy realizacji problemu badawczego były materiały za-
mieszczone na autoryzowanych stronach internetowych kandydatów. Szczególnie
istotne okazały się spoty wyborcze, które z racji swojej specyfiki, pozwalającej
na pełną kontrolę przekazu, są miarodajnym źródłem analizy strategii autoprezen-
tacyjnej. Ich komparatystyczne zestawienie pozwoliło na wskazanie podobieństw
i różnic w sposobie kreacji wizerunków poszczególnych pretendentów do sprawo-
wania najwyższego urzędu w państwie.

W pracy korzystałem także z danych wtórnych publikowanych przez instytucje
publiczne i komercyjne. Należy wspomnieć o analizach Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Telewizji Polskiej, CBOS, TNS OBOP, Press Service oraz Instytutu
Monitorowania Mediów.

10 W czerwcu 2010 roku Wiadomości i Fakty były najpopularniejszymi programami infor-
macyjnymi ze średnią oglądalnością na poziomie 3,55–3,57 miliona widzów. Zob.: Fakty tuż za
Wiadomościami, www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-tuz-za-wiadomosciami [2.07.2010].

11 Wspomniane rozgłośnie były najbardziej opiniotwórczymi stacjami w czerwcu 2010 roku.
W czołówce znajdowały się także audycje Radia PIN, które nie zostało uwzględnione w analizie.
Zob.: Instytut Monitorowania Mediów, Najbardziej opiniotwórcze media w czerwcu 2010 r., War-
szawa, lipiec 2010.

12 W ramach projektu badawczego zarchiwizowano wszystkie wydania programów w okresie
kampanii wyborczej (od 21 kwietnia do 2 lipca 2010 roku). Biorąc pod uwagę ekonomikę badań,
szczegółowej analizie poddano programy z okresu między pierwszą a drugą turą głosowania.
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Należy odnotować, że w pracy poruszam nowe, szczątkowo opracowane
w literaturze naukowej zagadnienie, jakim były wybory prezydenckie w 2010 roku.
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji nie były do tej pory kompleksowo
analizowane. Dzięki temu praca wypełnia lukę badawczą i może stanowić materiał
do kolejnych rozważań.

Zasadniczym przedmiotem badań jest analiza sposobu przedstawiania w me-
diach wizerunków kandydatów startujących w prezydenckiej kampanii wyborczej
2010 roku. Chciałem zaprezentować sposób, w jaki środki masowego przekazu
wpływają na kształtowanie się wizerunku osoby jako produktu politycznego. Eks-
plikacji zostały poddane mechanizmy wpływające na wzrost znaczenia mediów
w procesie komunikowania politycznego. Wśród celów bardziej szczegółowych
należy wymienić: zdefiniowanie pojęcia wizerunku politycznego, zaprezentowanie
kanonicznych typów wizerunków politycznych, określenie wpływu marketingu po-
litycznego na proces wyborczy oraz ukazanie stopnia profesjonalizacji i upodmio-
towienia polskich kampanii prezydenckich.

Analiza zróżnicowanego materiału źródłowego pozwoliła na postawienie kilku
hipotez.

Główną hipotezą pracy jest przekonanie, iż media, prezentując wizerunki kan-
dydatów w wyborach prezydenckich w 2010 roku, kierowały się subiektywnym
oglądem rzeczywistości, przez co w sposób stronniczy informowały o wydarze-
niach kampanijnych. W przekazach medialnych faworyzowano głównych konkuren-
tów, opierając się na dychotomicznym podziale polskiej sceny politycznej. Kan-
dydaci tzw. „drugiego szeregu” stanowili tło dla pretendentów reprezentujących
partie parlamentarne.

Przyjęto też hipotezę, iż rozwój mass mediów, głównie elektronicznych, zasad-
niczo przekształca sposób komunikowania politycznego, a co za tym idzie mody-
fikuje proces kreacji wizerunków kandydatów. Wraz z rozwojem mediów politycy
startujący w wyborach odchodzą od kontaktów bezpośrednich z wyborcami (shake
hands), przechodząc do kontaktów upośrednionych (pseudowydarzenia inscenizo-
wane na potrzeby mediów, spoty wyborcze, spersonalizowane strony internetowe).

Istotną hipotezą jest twierdzenie, że kreowanie wizerunków liderów politycz-
nych stanowi o sile oddziaływania marketingu politycznego i zwiększa skuteczność
komunikowania politycznego oraz jest nieodzowne we współczesnej kampanii wy-
borczej. Przy unifikacji programów politycznych wizerunek lidera oraz to, w jaki
sposób jest on ukazywany w mediach i postrzegany przez wyborców, staje się
kluczowym elementem procesu wyborczego.

Kolejna hipoteza dotyczy profesjonalizacji kampanii wyborczej oraz jej ame-
rykanizacji. Procesem wyborczym zajmują się wyspecjalizowane osoby, potrafiące
wykorzystać wiedzę z zakresu marketingu oraz nowinki technologiczne do pozy-
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skiwania zaufania wyborców. Jak już wcześniej wspomniałem, polityk staje się
produktem na rynku politycznym, proces kreowania wizerunku jest zaś swoistym
„opakowywaniem” go na potrzeby konsumenta – wyborcy.

Sformułowałem także hipotezę, że na wizerunek lidera politycznego duży
wpływ ma otoczenie, z jakim jest on kojarzony. Główny nacisk w tym miejscu
położony jest na najbliższe otoczenie (rodzina, przyjaciele), sztab kandydata
oraz obecność powszechnie szanowanych autorytetów, które mają uwiarygodnić
poczynania pretendenta.

Kolejna hipoteza dotyczy czasu niezbędnego do modyfikacji wizerunku. Proces
jego kreowania jest długotrwały, jednak, jak pokazała prezydencka kampania
wyborcza w 2010 roku, jest możliwa częściowa jego modyfikacja w krótkim
przedziale czasowym, przy zastosowaniu odpowiednich środków.

Wyżej wymienione hipotezy implikują postawienie następujących pytań ba-
dawczych:

1. Czy media w okresie kampanii wyborczej, w sposób równoprawny, infor-
mują o aktywności wszystkich kandydatów?

2. Czy obserwowalna jest faworyzacja poszczególnych polityków przez dane
medium (gazetę, tygodnik, stację telewizyjną lub radiową)?

3. Czy media, ukazując kandydatów w wyborach, kierują się dychotomicznym
podziałem sceny politycznej?

4. Czy pluralizm mediów jest obserwowalny podczas kampanii wyborczej?
5. Czy personalny charakter prezydenckiej kampanii wyborczej powoduje

przedstawianie jej w mediach jako starcia dwóch głównych kandydatów?
6. Czy kandydaci w wyborach korzystają ze wsparcia specjalistów zewnętrz-

nych?
7. Czy kandydaci są postrzegani przez pryzmat najbliższego otoczenia?
Zakres chronologiczny badań objął okres od 28 stycznia do 2 lipca 2010 ro-

ku. Cezura początkowa jest umowna, wyznacza datę ogłoszenia decyzji Donalda
Tuska o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich i rozpoczęcia okresu prawy-
borów w Platformie Obywatelskiej. Wydarzenie to było istotne z punktu widzenia
tematu pracy, ponieważ prowadziło do wypromowania Bronisława Komorowskie-
go na jednego z głównych pretendentów do urzędu. Kampania wyborcza przed
wyborami prezydenckimi w 2010 roku obejmowała okres od 21 kwietnia do 2 lip-
ca. Poszerzenie zakresu chronologicznego pozwoliło na ukazanie, w jaki sposób
kształtował się wizerunek ówczesnego Marszałka Sejmu RP oraz innych zadekla-
rowanych kandydatów w okresie rozwijającej się rywalizacji politycznej, w tym –
w czasie żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej.

Podejmując badania nad zagadnieniem wizerunku medialnego kandydatów
w kampanii wyborczej w perspektywie medioznawczo-politologicznej, za najwła-
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ściwszy uznałem problemowy układ pracy. Książka składa się z pięciu rozdziałów,
wstępu, zakończenia oraz wykazu źródeł. W pracy wyodrębnione są graficznie se-
kwencje oraz cząstki niezawarte w spisie treści, mające uporządkować wywód
i ułatwić jego odbiór.

Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne wprowadzenie do istoty tematu. Przy-
bliża wykorzystaną w pracy terminologię związaną z perspektywą komunikowania
politycznego oraz porządkuje prymarne kategorie pojęciowe. W tej części roz-
ważania dotyczą dwóch kategorii: wizerunku politycznego i mediatyzacji polity-
ki. W wyniku operacjonalizacji problemu badawczego dokonałem zdefiniowania
istotnych pojęć. Przybliżyłem ponadto elementy składowe wizerunku oraz jego
cechy; wyodrębniłem typy wizerunków; wskazałem na cechy idealnego kandydata
i idealnego prezydenta; ukazałem, jak wizerunek polityków jest odbierany przez
wyborców i dziennikarzy. Istotnym elementem wprowadzenia do tematu były tak-
że kwestie teoretyczne, dotyczące procesu kreowania wizerunku. W drugiej części
rozdziału teoretycznego starałem się przybliżyć następujące zagadnienia: media
i politycy jako podmioty komunikowania; modele relacji media – politycy; media-
tyzacja i amerykanizacja kampanii wyborczych; oddziaływanie mediów – historia
badań nad siłą wpływu mediów; logika partyjna i logika mediów. Przedstawiłem
dane dotyczące źródeł wiedzy politycznej oraz zaufania do mediów. Ostatnia część
dotyczyła paralelizmu politycznego oraz stronniczości mediów.

W drugim rozdziale zatytułowanym Prawybory w Platformie Obywatelskiej
w mediach przybliżyłem kwestie związane z ogniskowaniem uwagi publicznej
przez organizację polityczną w okresie przedwyborczym. Opisywane wydarzenie
było istotne z punktu widzenia problemu badawczego, ponieważ wyłoniło jedne-
go z dwóch najważniejszych pretendentów do urzędu Prezydenta RP13. Rozdział
podzielony jest na trzy części. W pierwszej opisałem uwarunkowania i przebieg
prawyborów; wskazałem na pseudowydarzenia powodujące zwiększenie zaintere-
sowania mediów oraz przybliżyłem opinie o prawyborach. W dwóch pozostałych
częściach ukazałem wizerunki liderów partyjnych ścierających się w wewnątrz-
partyjnej rywalizacji. Wizerunki Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikor-
skiego porównałem, wykorzystując następujące kategorie: postrzeganie kandyda-
ta; kontrowersje wokół pretendenta; wizja prezydentury; pełniona funkcja oraz
poparcie.

13 Proces wyłonienia kandydata Platformy Obywatelskiej był oryginalnym posunięciem poli-
tycznym. Po raz pierwszy w wyborach prezydenckich w Polsce po 1990 roku pozwolono wszystkim
członkom partii na wskazanie preferowanego kandydata. Mimo pewnych niedociągnięć organizacyj-
nych i negatywnych elementów osłabiających demokratyczny charakter prawyborów, należy zauwa-
żyć istotność wydarzenia, która warunkowała poświęcenie mu odrębnego rozdziału w książce.
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W dwóch kolejnych rozdziałach przybliżyłem wizerunki dziesięciu kandyda-
tów w wyborach prezydenckich przed pierwszą turą głosowania14. W rozdziale
trzecim poddałem deskrypcji wizerunki dwóch głównych pretendentów do naj-
wyższego urzędu w państwie. W pierwszym podrozdziale skupiłem się na postaci
Bronisława Komorowskiego, w drugim – Jarosława Kaczyńskiego. Obie części roz-
działu podzieliłem według następujących kryteriów: sylwetka kandydata, przebieg
kampanii, organizacja sztabu, poparcie dla kandydata, program wyborczy, pozycja
w sondażach, widoczność kandydata w mediach oraz strategia autoprezentacyjna.
Zaproponowany podział pozwolił na uporządkowanie wywodu, zwiększenie jego
przejrzystości oraz na wskazanie podobieństw i różnic w elementach wpływających
na wizerunki kandydatów. Wydaje się, że posegregowanie treści według kategorii
podmiotu politycznego – polityka, jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku pro-
jektu badawczego, koncentrującego się na przedstawieniu kwestii wizerunkowych.

Rozdział czwarty Wizerunki pozostałych kandydatów w wyborach prezydenc-
kich przed I turą głosowania zawiera analizę wizerunków ośmiu pretendentów do
najwyższego urzędu w państwie. Jest on najobszerniejszą częścią pracy, jednak
całościowe zestawienie kandydatów o mniejszym poparciu społecznym wydaje
się zasadne, ponieważ inny podział byłby sztuczny i nie gwarantowałby zwięk-
szenia przejrzystości struktury. Kandydatów uszeregowałem pod kątem wyniku
wyborczego. W pierwszym podrozdziale ukazałem wizerunek medialny Grzego-
rza Napieralskiego. W następnych kolejno: Janusza Korwin-Mikkego, Waldemara
Pawlaka, Andrzeja Olechowskiego, Andrzeja Leppera, Marka Jurka, Bogusława
Ziętka oraz Kornela Morawieckiego. Poszczególne części podzieliłem według kry-
teriów zastosowanych w rozdziale wcześniejszym. Były to następujące kategorie:
sylwetka kandydata, przebieg kampanii, organizacja sztabu, poparcie dla kandy-
data, program wyborczy, pozycja w sondażach, widoczność kandydata w mediach
oraz strategia autoprezentacyjna. Dodatkowo na końcu każdego podrozdziału za-
mieściłem podsumowanie.

Ostatni rozdział pracy – Wizerunki kandydatów w wyborach prezydenckich
przed II turą głosowania – przybliża wizerunki B. Komorowskiego i J. Kaczyń-

14 W tym miejscu należy zauważyć, że chęć startu w wyborach deklarowało kilkanaście innych
osób. Zważywszy jednak na ekonomikę badań, ograniczyłem się w pracy tylko do deskrypcji wi-
zerunków kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW zarejestrowała
17 komitetów wyborczych. Wśród nich, oprócz komitetów 10 kandydatów, znalazły się komitety:
Gabriela Janowskiego, Krzysztofa Mazurskiego, Zdzisława Podkańskiego, Romana Sklepowicza,
Bogdana Szpryngiela oraz Ludwika Wasiaka. Wspomniane komitety w związku z niezgłoszeniem
kandydata na Prezydenta RP uległy rozwiązaniu. Należy dodać, że w PWK złożono siedem in-
nych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, które zostały odrzucone. Zob.: Przegląd
wyborczy. Biuletyn informacyjny, nr 3–4/2010; www.pkw.gov.pl/g2/i/22/42/45/224245/3–4-10.pdf
[10.11.2010].
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skiego przed finałem wyborów. Dokonałem w nim komparatystycznego zestawienia
wizerunków obu rywali oraz głosujących na nich wyborców. Zaprezentowałem tak-
że, w jaki sposób kandydaci reprezentujący dwie największe partie parlamentarne
byli ukazywani w mediach między pierwszą a drugą turą głosowania. Rozdział
wieńczy podsumowanie zawierające ocenę postawy polityków po wyborach.

W zakończeniu odnoszę się do postawionych hipotez badawczych i przedsta-
wiam argumenty pozwalające na ich potwierdzenie. W tej części pracy również
sformułowałem pewne wnioski, co do przyszłości aspektów wizerunkowych kam-
panii wyborczych w mediach.

Podejmując próbę oceny stanu badań w zakresie tematyki będącej przedmio-
tem publikacji, należy przyjąć, że zagadnienie wizerunku medialnego polityków
jest kwestią stosunkowo mało zbadaną przez polskich badaczy. Dlatego też, biorąc
pod uwagę cele poznawcze, może stanowić atrakcyjny problem eksploracji. Warto
zauważyć, iż w polskiej literaturze dominują analizy wizerunku politycznego przy
okazji deskrypcji szerszych kategorii politycznych, w tym m.in.: komunikowa-
nia, marketingu, reklamy. Pewnym wyjątkiem są analizy: Marzeny Cichosz15 oraz
Agnieszki Zaręby16. Wśród kanonicznych pozycji dotyczących szeroko rozumiane-
go komunikowania politycznego można wymienić publikacje: Mariusza Kolczyń-
skiego17; Stanisława Michalczyka18; Wojciecha Cwaliny i Andrzeja Falkowskie-
go19; Marka Mazura20; Roberta Wiszniowskiego21; Marka Jezińskiego22; Bogusła-
wy Dobek-Ostrowskiej23; Agnieszki Stępińskiej24; Tomasza Olczyka25. Powyższe
pozycje nie zawierają kompleksowej analizy wizerunków medialnych, czyli nie
przybliżają w wyczerpującym stopniu tego, w jaki sposób media ukazują poszcze-

15 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich
w III RP, Toruń 2007.

16 A. Zaręba, Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunika-
cyjne, Rzeszów 2011.

17 M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.
18 S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
19 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
20 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych

w USA i w Polsce, Warszawa 2004.
21 R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenc-

kich i semiprezydenckich, Warszawa–Wrocław 2000.
22 M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne: przypadek III Rzeczypospolitej,

Toruń 2004.
23 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
24 A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze: wybory prezydenckie w Polsce (1990–2000),

Poznań 2004.
25 T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach

wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
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gólnych polityków. Są jednak osnową wszystkich badań procesu komunikowania
politycznego.

Drugą grupą pozycji teoretycznych dotyczących poruszonego tematu są analizy
relacji między mediami i polityką. Wśród nich należy wspomnieć o publikacjach:
Johna Streeta26, Hansa Mathiasa Kepplingera27; Stanisława Michalczyka28; Iwony
Hofman29; Denisa McQuail’a30; Macieja Mrozowskiego31; Winfrieda Schulza32;
Bogusławy Dobek-Ostrowskiej33; Tomasza Goban-Klasa34.

Powyższą bazę teoretyczną poszerzyłem o liczne studia o charakterze empi-
rycznym, zamieszczone w publikacjach zbiorowych35 oraz w czasopismach nau-
kowych36.

W części teoretycznej, przy definiowaniu niezbędnych pojęć, sięgałem do
prac anglojęzycznych, w tym m.in. publikacji monograficznych: Marii E. Grabe
i Erika P. Bucy37; Kathleen E. Kendall38; Dana Nimmo i Roberta Savage39; Dana
Nimmo40; Dennisa W. Johnsona41; Alana Schroedera42; Lyndy L. Kaid i Anne
Johnston43.

26 J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006.
27 H. M. Kepplinger, Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007.
28 S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010.
29 I. Hofman, Polityka, media, społeczeństwo: studia i szkice, Toruń 2007.
30 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.
31 M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001.
32 W. Schulz, Komunikacja polityczna, Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na

temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006.
33 B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka

w mediach, Wrocław 2011.
34 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji

i Internetu, Warszawa 2005.
35 W tym miejscu na szczególną uwagę zasługuje praca: J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory

Prezydenckie 2010, Katowice 2011.
36 Istotne kwestie dotyczące tematu poruszono m.in. w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.),

Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne”, vol. 19/2011.
37 M. E. Grabe, E. P. Bucy, Image Bite Politics: News and the Visual Framing of Elections,

Oxford 2009.
38 K. E. Kendall, Communication in the Presidential Primaries. Candidates and the Media,

1912–2000, Connecticut–London 2000.
39 D. Nimmo, R. Savage, Candidates and Their Images: Concept, Methods and Findings, Pacyfic

Palisades 1976.
40 D. Nimmo, Political persuaders: the techniques of modern election campaigns, New Brun-

swick 2001.
41 D. W. Johnson, No place for amateurs: how political consultants are reshaping American

democracy, New York 2007.
42 A. Schroeder, Presidential Debates. Forty years of high-risk tv, New York 2000.
43 L. L. Kaid, A. Johnston, Videostyle in Presidential Campaigns: Style and Content of Televised

Political Advertising, Westport 2001.
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Istotnym źródłem były także anglojęzyczne prace zbiorowe, w tym: Encyclo-
pedia of political communication44; Politics and the Press: News Media and Its
Influences45. Na szczególną uwagę zasługują prace pod redakcją amerykańskiego
badacza Kennetha L. Hackera46. Prace te stanowią fundament wiedzy dotyczącej
marketingu politycznego, w tym kreowania wizerunków liderów politycznych. Za-
warta jest w ich rozbudowana siatka pojęciowa oraz opisane są narzędzia badawcze
służące dalszej analizie47.

Ze względu na interdyscyplinarny, politologiczno-medioznawczy charakter
rozprawy sięgnąłem do licznych metod i technik badawczych. Istotną metodą była
analiza zawartości, niezwykle użyteczna dla medioznawców i badaczy komuniko-
wania politycznego48. Dzięki analizie ilościowej i jakościowej danych empirycz-
nych mogłem wyciągnąć wnioski odnośnie do stronniczości politycznej mediów,
przejawiającej się w sposobie prezentacji wizerunków kandydatów. Metoda syste-
mowa oraz instytucjonalno-prawna znalazła zastosowanie w analizie podstaw praw-
nych kampanii wyborczej. Metoda komparatystyczna została zastosowana przy
porównaniu sposobów kreowania wizerunków poszczególnych kandydatów oraz
w rozdziale przedstawiającym ustalenia teoretyczne.

Niniejsza książka jest uzupełnioną wersją dysertacji doktorskiej obronionej
w 2013 roku na Wydziale Politologii UMCS49. W tym miejscu dziękuję promo-
torce rozprawy, profesor Iwonie Hofman, za pomoc w przygotowaniu pracy. Jej
wsparcie i zaangażowanie było nieocenione. Ponadto dziękuję recenzentom, pro-
fesorom: Włodzimierzowi Michowi i Stanisławowi Michalczykowi, za wnikliwą
lekturę i życzliwe uwagi.

44 L. L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (red.), Encyclopedia of political communication, vol. 1, 2,
Thousand Oaks 2008.

45 P. Norris (red.), Politics and the Press: News Media and Its Influences, Colorado–London
1997.

46 K. L. Hacker (red.), Candidate Images in Presidential Elections, Westport 1995; K. L. Hacker
(red.), Presidential Candidate Images, Lanhan–Oxford 2004.

47 Część prac udało mi się pozyskać w związku z realizacją projektu badawczego promotorskie-
go. Część z nich dostępna jest we fragmentach w Internecie, m.in. na stronie: www.books.google.pl/.

48 W. L. Benoit, Content Analysis in Political Communication, [w:] E. P. Bucy, R. L. Holbert
(red.), Sourcebook for Political Communication Research Methods, Measures, and Analytical
Techniques, New York 2011, s. 268–281; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów.
Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Kraków 2004; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu
w dyskursie medialnym, Kraków 2006; T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania
wizerunku w mediach, Warszawa 2009.

49 Rozprawa została przygotowana w ramach projektu sfinansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Nauki, w ramach 40 konkursu (umowa nr 4742/B/H03/2011/40 do wniosku
nr N N116 474240).


